


Успішність це – ступінь засвоєння учнями 

знань, умінь і навичок  

Якісний показник успішності учнів 
Деснянської гімназії  

І семестр Рік 

2010-2011 55,3% 2010-2011 70,7% 

2011-2012 62,1% 2011-2012 62,1% 

2012-2013 58,3% 2012-2013 71,3% 

2013-2014 62,6% 2013-2014 68,5% 

2014-2015 63,2% 2014-2015 68,2% 

2015-2016 57,5% 2015-2016 



 



 



                                                                                                                      ФОРМА НАВЧАННЯ 

                                Дидактична категорія, що означає зовнішню сторону організації навчального процесу 

 

 

                індивідуальна                              передбачає взаємодію викладача з одним учнем 

 

                групова                                            передбачає спілкування вчителя з групою дітей, які                 

                                                                      взаємодіють як між собою так і з учителем 
 

 

                парна                                                 комунікативна взаємодія між двома учнями, що       

                                                                      виконують загальнонавчальне завдання 

 
 

 

                 фронтальна                                      передбачає роботу вчителя з усіма учнями в  

                                                                      єдиному темпі та  із загальними завданнями     

 

 

 

               колективна                                      передбачає навчання цілісного колективу зі своїми  

                                                                      особливостями взаємодії і орієнтована на активне  

                                                                      взаємонавчання учнів, їх згуртованість та  

                                                                      взаєморозуміння 



 



 



 



ЕТАПИ 

 

  Організаційний 
момент 

 

   Перевірка 
домашнього 
завдання 

 

 

 

     Актуалізація 
опорних знань 

ФОРМИ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ УРОКУ 

 

психологічна, практична підготовка  

учнів до навчальної роботи 

 

 тестові завдання; 

 самоперевірка за еталоном; 

 програмоване опитування 

 індивідуальне опитування 

фронтальна бесіда 

 

 використання тексту підручника, довідників 
тощо; 

 схеми, малюнки і т. ін.; 

 бесіда; 

 використання методів “мозкового штурму”, 
“асоціювання” і т. ін. 



ЕТАПИ 

 

  Формування мети і 
завдань уроку 

 

    

    Мотивація 
навчальної 
діяльності 

 

 

 

     

 Вивчення нового 
матеріалу 

ФОРМИ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ УРОКУ 

 

 визначення мети через формулювання 
очікуваних результатів уроку; 

 чітке формулювання мети і завдань уроку 
учителем, учнями або сумісно. 

 

 зв’язок навчального матеріалу з реаліями життя, 
показ його практичного значення 

 створення проблемної ситуації, для розв'язання 
якої потрібно засвоїти нове; 

вплив на емоційну сферу; 

використання яскравих афоризмів, порівнянь, 
образів; 

рольові ігри і т. ін. 

 

 методи словесного навчання; 

 методи наочного навчання; 

 методи практичного навчання; 

 методи дослідження. 



ФОРМИ, ПРИЙОМИ ТА МЕТОДИ УРОКУ ЕТАПИ 

 

   

 Закріплення нового 
матеріалу 

 

    

 

    Підсумки уроку 

 

 

 

Домашнє завдання 

 

творчі роботи; 

тестування; 

вправи; 

бесіда; 

робота з підручником; 

повторення дослідів і т. ін. 

 

 висновки і пропозиції щодо досягнення мети; 

само- і взаємоконтроль; 

рефлексивна діяльність; 

 

вправи, письмові роботи; 

робота з текстом підручника; 

 вивчення документів; 

 робота зі словником, із довідником; 

 проведення дослідів; 

 читання творів і т. ін. 
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